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1. Sobre este Guia

EsteManual de Usuário é válido durante o tempo de vida útil do seu Scanner e seu software amenos que
um novomanual seja publicado durante este período.

As instruções fornecidas contêm informações importantes sobre o uso seguro e adequado de o
scanner e de seu software. Leia esse documento e verifique sempre se tudo foi compreendido
antes de trabalhar com o dispositivo. Em caso de dúvidas, entre em contato com seu distribuidor
local.

Guarde este documento para referência futura.

1.1 Aviso legal

Este dispositivo foi projetado para uso por pessoas que tenham conhecimento adequado em
odontologia e tecnologia de laboratório dental. Para executar o software, o usuário deve também
ter conhecimentos básicos em informática..

O usuário deste dispositivo é o único responsável por determinar se este dispositivo é adequado
para um caso de paciente em particular e as circunstâncias. O usuário é o único responsável pela
exatidão, integridade e adequação de todos os dados inseridos neste dispositivo e do software
fornecido. O usuário tem que verificar a exatidão e precisão dos resultados e avaliar cada caso
individualmente.

Os produtos Dental Wings devem ser utilizados de acordo com as instruções de uso que os
acompanham. O uso ou manuseio indevido dos produtos Dental Wings, irá anular a garantia, para
os produtos Dental Wings que as tenham. Se você precisar de informações adicionais sobre o uso
correto dos produtos Dental Wings, entre em contato com o distribuidor local. O usuário não tem
permissão paramodificar qualquer produto Dental Wings.
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A DENTAL WINGS, E SUAS AFILIADAS OU DISTRIBUIDORES SE ISENTAM DE DECLARAÇÕES E
GARANTIAS DE QUALQUER TIPO, SEJA EXPRESSA OU IMPLÍCITA, ESCRITA OU ORAL, À RESPEITO
DOS PRODUTOS, INCLUÍDO QUALQUER GARANTIA DE COMERCIALIZAÇÃO, DE ADEQUAÇÃO A UM
DETERMINADO FIM, DE OPERAÇÕES ISENTAS DE ERROS OU VIOLAÇÕES. OS PRODUTOS SÃO
VENDIDOS "COMO ELES SÃO".

Nossa responsabilidade máxima decorrente de produtos ou ao seu uso, quer com base em
garantia, contrato, ato ilícito ou de outra forma, não deve exceder os pagamentos reais recebidos
por nós em relação ao preço de compra dos mesmos. Em nenhum caso nós seremos
responsáveis por quaisquer danos especiais, acidentais ou conseqüências, que incluam, mas se
não restrinjam, a perda de lucros, perda de dados ou perda de uso, como consequência desta ou à
partir da venda de produto.

As atualizações para os componentes de hardware e software são feitas regularmente. Portanto
algumas das instruções, especificações e imagens contidas nestas instruções de uso podem
diferir ligeiramente da sua situação particular. Dental Wings reserva-se o direito de rever ou fazer
alterações ou melhorias neste produto ou documentação, à qualquer momento, sem obrigação de
notificar qualquer pessoa de tais revisões ou melhorias.

Produtos de terceiros e dados do produto

Quando existem casos digitalizados e desenhados o usuário pode trabalhar com produtos de
terceiros e / ou dados de produtos. Dental Wings, e seus subsidiários ou parceiros de distribuição
se isentam de qualquer responsabilidade por danos em relação com ou resultantes de tais
produtos de dados de terceiros ou produtos que estão sendo utilizados neste âmbito.

1.2 Licenças, marcas registradas e copyrights

Licença Software

O software do seu scanner é protegido por um contrato de licença e pode ser utilizado ou copiado
apenas de acordo com os termos deste acordo. É ilegal copiar ou usar o software em qualquer
mídia, exceto os permitidos no contrato de licença.
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Algumas das aplicações de software podem exigir uma licença adicional Contacte o seu
distribuidor local para obter mais informações.

Disponibilidade

Alguns dos produtos e acessórios descritos no Manual do Utilizador podem não estar disponíveis
em todos os países.

Nomes comerciais e marcas registradas

Dental Wings e DWOS são marcas registradas de Dental Wings inc

Todas as outras marcas comerciais e logotipos mencionados neste documento são marcas
comerciais, marcas registradas ou logos de seus respectivos proprietários.

Copyright

A documentação Dental Wings não pode ser reproduzida ou publicada, no todo ou em parte, sem a
autorização por escrito da Dental Wings.
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2. Introdução e visão geral

2.1 Utilização prevista

7Séries é destinado a ser usado por profissionais de laboratório dental como scanner 3D dental
para os modelos positivos e negativos (moldagens).

2.2 Descrição e características do dispositivo

Este dispositivo é um scanner 3D óptico.

Dispositivos diversos e configuração

O dispositivo pode ser entregue nas seguintes variedades e configurações:

n Marcado com o logotipo e cor do distribuidor

n Com um conjunto específico de acessórios do distribuidor

n Com uma configuração de software específico do distribuidor (por exemplo DWOS®, CARES®
Visual)

n Com ou sem periféricos um computador padrão

Caso os periféricos para um computador padrão, não estejam inclusos na entrega, os
seguintes itens serão necessários para que se possa usar o scanner:

n Monitor (21 polegadas) com DVI, VGA ou portas HDMI e uma resolução de tela mínima de
1600 x 1080 pixels

n Teclado (USB ou PS/2)
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n Mouse com dois botões e uma roda de rolagem (USB ou PS/2)

n Cabo de rede (RJ45)

n No-Break, para proteger contra a interrupção de energia e flutuação de tensão; para a tensão
de operação do seu dispositivo, consulte o capítulo Dados técnicos

O suporte de troqueis contém massa fixadora para fixar os troqueis. Você pode substituir a massa
fixadora entregue com um material que:

n Não seja reflexivo, não manche e removível sem deixar rasto

n Tenha plasticidade suficiente na gama de temperaturas de funcionamento

Princípios de funcionamento

Casos digitalizados e desenhados com DWOS são chamados de "ordem". O número de ordem é um
identificador único utilizado para identificar a ordem e controlar o caso, durante todo o processo. A
geração de tal número de ordem é o primeiro dos quatro passos principais mais comumente
utilizados no sistema.

Os quatro principais passos são os seguintes:

1. Criação de ordem, consulte o capítulo Digitalização.

2. Digitalizando um modelo físico para criar um modelo digital 3D, consulte o capítulo
Digitalização.

3. Projetar a restauração

4. Exportar a ordem para a produção (escolher entre produção local ou exportar para fora da
origem).

Para obter instruções completas do software, consulte Ajuda ao Usuário DWOS.

CAPITULO 2│Manual do Usuário 7Séries 9



Acessórios e produtos utilizados em combinação

Utilize apenas os acessórios especificados pelo fabricante. Uma lista de acessórios e dos produtos
que podem ser utilizados em combinação com este scanner está incluído no capítulo Dados
técnicos.

O scanner digitaliza todos os materiais Lambertianos. A precisão da digitalização foi validada com
o material LeanRock XL5 (Whip Mix Corporation). Outros materiais de gesso, enceramento e
moldagem podem, a princípio, ser adequados também. No entanto, o usuário tem que validar a
sua compatibilidade com o dispositivo. O spray revelador de digitalização pode melhorar a
digitalização do material.

Por favor, note que o scanner está disponível em diferentes configurações. Para variantes de
aparelhos e periféricos opcionais para computadores, veja o capítulo de Dispositivos diversos e
configuração. Informações sobre os conjuntos de acessórios específicos do distribuidor, podem
ser obtidos através do seu distribuidor local.

2.3 Indicações

O scanner é um dispositivo de digitalização 3D óptico sem contato, para uso em laboratórios de
prótese dentária ou clínica odontológica. O dispositivo foi projetado para uso por pessoas que
tenham conhecimento adequado em odontologia e tecnologia de laboratório de prótese dentária.
Para executar o software, o usuário deve também ter conhecimentos básicos em informática. O
dispositivo combina a tecnologia de triangulação laser com uma movimentação livre dos eixos e
digitalizamodelos positivos e negativos (impressões). O software reproduz digitalmente os dados
obtidos na tela do computador.
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2.4 Contra-indicações

O scanner não se destina a ser utilizado em contato direto com o paciente, nem se destina a ser
utilizado com dispositivos de sobrevivência.

2.5 Precauções

Este scanner relaliza digitalizações muito precisas. Para alcançar a precisão de digitalização
cumprir todas as instruções contidas no Manual do Usuário.

Para obter os melhores resultados de digitalização, siga o procedimento de digitalização descrito
no capítulo Digitalização do Manual do Usuário e mantenha a porta do scanner fechada durante a
digitalização.

O scanner é adequado para uso em laboratórios, consultórios odontológicos e ambientes
equivalentes. No entanto, a proteção contra poeira e água não foi especificamente testada. Para
mais informações consulte o capítulo Dados Técnicos no Manual do Usuário.

Instale o scanner de acordo com as instruções do fabricante. Para mais detalhes consulte o
capítulo Instalação. Antes de qualquer ação de manutenção, desligue o scanner.

Guarde a embalagem original do scanner para o transporte seguro em caso de reparo e devolução.
Desembalar e embalar o scanner, conforme descrito no Manual do Usuário.

O scanner é um produto com laser classe 1. Não abra a porta do scanner durante a digitalização
(botão de Power azul). Olhar diretamente ou com instrumentos ótico o raio laser pode causar
danos físicos aos seus olhos.

De acordo com a regulamentação EMC, este é um produto de classe A. Em um ambiente
doméstico este produto pode causar rádio interferência, nesse caso o usuário deve tomar medidas
adequadas.

O scanner contém partes móveis. Não abra a porta do scanner durante a digitalização (botão de
Power azul). Colocar as mãos dentro enquanto o scanner se movimenta pode causar danos fisicos
ou danos em seu scanner, acessórios ou objetos.
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Desinfete os modelos físicos, que tenham estado em contato com o paciente, de acordo com as
instruções do fabricante de material antes de os colocar no scanner. Nunca ponha modelos
contaminados no scanner.

A limpeza e desinfecção deve ser feita antes e imediatamente após cada utilização e antes da
manutenção, serviço e disposição para evitar a contaminação cruzada.

Calibre o scanner após o transporte, quando o scanner tiver sido exposto amudanças elevadas de
temperatura, e em todos os casos quando são solicitados pelo software ou quando você não tem
certeza da precisão da digitalização do dispositivo.

Tenhamuito cuidado com os componentes de calibração, sua superfície é frágil. Os componentes
de calibração devem ser protegidos contra qualquer alteração. Quando não estiverem em uso, os
componentes de calibração devem ser armazenados na caixa de acessórios. Se você estiver
executando vários scanners, tome cuidado para não misturar os componentes de calibração.

Não descarte este dispositivo como lixo comum. Recolher separadamente, como descrito no
capítulo Eliminação.

Garanta sempre um relacionamento biunívoco entre o paciente, digitalização e o tratamento do
caso.

Faça um backup de seus dados em intervalos regulares. É de responsabilidade do usuário de
executar e manter os backups do sistema, a fim de evitar a perda de dados.

Use uma senha forte para reduzir o risco de invasão.

Não instale ou desinstale o software no sistema

Use o spray revelador apenas se for absolutamente necessário. Aplique uma camada fina e
uniforme, para assegurar que as características do modelos não serão modificadas pela
pulverização. Não aplique o spray revelador diretamente dentro do scanner. Sempre em
conformidade com as instruções dadas pelo fabricante do spray de digitalização.
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2.6 Informações sobre compatibilidade

Este scanner é compatível com versão DWOS 5.0 e superior.

2.7 Outras informações

Dental Wings e seus produtos são registrados nos principais mercados. Se você tiver alguma
dúvida entre em contato com o distribuidor local.

Para obter instruções completas de software, consulte a Ajuda ao Usuário DWOS . A Ajuda ao
Usuário DWOS está agora integrado com o software.

Você pode acessar a ajuda geral, clicando no ícone Ajuda na barra de ferramentas.

Além disso, você pode acessar a ajuda contextual clicando sobre os ícones
pequenos postos em todas as janelas do software.

2.8 Volume da entrega

Seu scanner é entregue em uma caixa.

Para os acessórios que estão incluídos com a sua entrega, veja o capítulo Dados técnicos.
Informações sobre o conteúdo de acessórios específicos do distribuidor, podem ser obtidos à
partir de seu distribuidor local.

Periféricos para computadores padrão não vêm de fábrica com a sua entrega, mas podem ser
incluídos pelo distribuidor. Contacte o seu distribuidor local para obter mais informações.

Para obter instruções sobre como desembalar e instalar o scanner, consulte o capítulo Instalação.
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2.9 Eliminação

Cuidado

Limpar & desinfectar antes da eliminação para evitar a contaminação cruzada.

Aparelhos elétricos e eletrônicos devem ser eliminados separadamente do lixo doméstico normal,
a fim de promover a reutilização, reciclagem e outras formas de valorização, evitando efeitos
adversos sobre o ambiente e a saúde humana como resultado da presença de substâncias
perigosas em equipamentos elétricos e eletrônicos e para reduzir a quantidade de resíduos a ser
eliminado, com o objetivo de reduzir aterro. Isso inclui acessórios, tais como controles remotos,
cabos de alimentação, etc.

Cuidado

Não descarte este dispositivo como lixo comum. Recolha separadamente.

Para detalhes sobre como se desfazer do seu dispositivo e da sua embalagem, por favor, entre em
contato com seu distribuidor local.
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3. Instalação

O scanner é enviado em uma caixa.

Cuidado

Guarde a embalagem original do scanner para o transporte seguro em caso de reparo e
devolução. Desempacotar e embalar o scanner, conforme descrito no Manual do Usuário.

Para obter instruções sobre como desembalar a sua entrega e configurar o seu sistema, veja
abaixo. Para obter instruções sobre como embalar o scanner ver capítulo Embalar o Scanner no
Manual do Usuário.

Desembalando o scanner

Remova os componentes individuais (partes de espuma) ao desembalar o scanner. Guarde as
espumas e em um local seguro, caso necessite transportar ou enviar o scanner no futuro.

1 2 3

4 5 6
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Remover o suporte de transporte

Há um suporte dentro do scanner para proteger o dispositivo durante o transporte. O suporte
deve ser removido antes da utilização.

Para remover, abra o scanner, retire os
parafusos borboleta, e remova o suporte.

O suporte e parafusos borboleta deve ser
guardado para uso posterior e reinstalado antes
do transporte. Sugere-se que eles sejam
aguardados na caixa de acessórios.

Configurando o scanner

Cuidado

Instale o scanner de acordo com as instruções do fabricante.

O scanner é adequado para uso em laboratórios, consultórios odontológicos e ambientes
equivalentes. No entanto, a proteção contra poeira e água não foi especificamente testado.
Paramais informações consulte o capítulo Dados técnicos.

Não instale o scanner em locais com diferenças de temperatura alta, perto de fontes de calor,
luz solar direta ou em ambiente úmido (por exemplo, exposto a respingos de água). Não
exponha este aparelho à chuva ou umidade. Não instale o scanner em ambientes empoeirados.

Para evitar riscos de incêndio ou choque elétrico, não utilize cabo de extensão elétrica.

Proteja o cabo de alimentação de ser pisado e de ser comprimido.

Não bloqueie as saídas de ventilação.
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Para reduzir o risco de choque elétrico, não retire a tampa (painel superior do scanner) .
Consulte o serviço de técnicos autorizados.

O scanner deve ser desligado antes de ligar ou desligar qualquer dispositivo ou cabo.

Você deve desconectar o cabo de alimentação de energia para desligar o aparelho da fonte de
alimentação. A tomada elétrica deve estar localizada próxima ao dispositivo e também deve ser
facilmente acessível.

Elementos de controle do scanner e portas

Botão PowerPorta USB 3.0 Interruptor ON/OFF Tomada Elétrica

Painel de 

Conectores
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Painel de conectores

1

3

4
2

USB 2.0

USB 3.0

eSATA

HDMI VGA

DVI

Network

PS/2

n Ligue o monitor na porta DVI (branca), HDMI ou VGA (azul) [1].

n Conecte o mouse e o teclado na portas USB 2.0 [2].

n Conecte o cabo de rede na porta de rede [3].

n Conecte o dongle em uma porta USB 3.0 [4].

n Monte a fonte de alimentação. Ligá-lo no scanner primeiro e depois na tomada. Ligue o
interruptor ON / OFF na parte traseira.
Você deve desconectar o cabo de alimentação para desligar o aparelho da fonte de
alimentação. A tomada elétrica deve estar localizada próxima ao dispositivo e também deve
ser facilmente acessível

Para iniciar o scanner, pressione o botão Power na frente do scanner. O botão acende-se em
branco.

Após a inicialização, o scanner está pronto para ser conduzido por DWOS® (Dental Wings Open
Software). Para obter mais instruções ler o capítulo Princípios básicos e Interface do Usuário e o
Capitulo Digitalizando
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Verificação da instalação

Para confirmar a instalação correta do dispositivo, faça o seguinte:

n Calibre o scanner (veja o capítulo Calibração).

n Digitalize um modelo ou umamoldagem (consulte o capítulo Digitalização).

Se você está satisfeito com os resultados, o dispositivo foi instalado corretamente.

Idioma do sistema

O idioma do sistema é geralmente predefinido. Se este não é o caso, entre em contato com o
distribuidor local.
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4. Princípios básicos e interface do usuário

Controles do scanner

O botão Power é utilizada para ligar o scanner. A sua cor indica o estado do scanner.

Cor Controles do Scanner

Branco, iluminando-se Ligando

Branco, sumindo Desligando

Azul, claro ou forte Digitalizando

Inciando o scanner e o software
1. Pressione o botão Power no seu scanner.

2. Insira o seu login Windows®.

3. O dental desktop se incia depois de ter logado. Alternar entre os quadros, movendo o cursor
do mouse e selecione um aplicativo ou ícone clicando no respectivo símbolo.
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O dongle contém as informações de licença de software. Sem o dongle, o software do scanner não
será iniciado.

Interface do usuário

O software DWOS é principalmente baseada em ícones. A principal barra de ferramentas horizontal
permite a execução de aplicações de software DWOS, como a criação de Ordens de Serviço,
digitalização, desenho de restauração etc.

Criação de ordem

Inicie a digitalização de modelo ou moldeira

Inicie a digitalização de troqueis múltiplos

Inicie o desenho de restaurações

Sair do Software DWOS

Para obter instruções completas de software, consulte a ajuda ao usuário DWOS .
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Manuseio do mouse

O Software DWOS requer um mouse com dois botões e uma roda. A Interação do mouse segue os
princípios abaixo:

n Clique esquerdo: menus, seleção de ícone, definir pontos

n Botão direito do mouse: definição, validação, o acesso aos menus locais

n Girar a roda: aumentar / diminuir zoom

n Pressione e segure a roda enquanto arrasta o mouse: mudar visão

n Pressione e segure o botão direito enquanto arrasta o mouse: girar visão

n Pressione e segure o botão CTRL enquanto gira a roda: gera um corte transversal da visão

n Clique duplo com o botão esquerdo: Centralizar e redimensionar a visão

n Clique duplo com o botão direito: Alternar entre perspectiva e projeção paralela

Sair do software e desligar o scanner

n Clique na cruz no canto superior direito para sair do software.
Se uma configuração varias estações estiver instalada, repita o procedimento de saída em
todos os PCs para fechar completamente o software DWOS.

n Clique com o botão direito no ícone DWOS no canto inferior direito da barra de tarefas do
Windows e feche o servidor DWOS.

n Encerre o Windows® com o procedimento habitual.
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5. Digitalizando

O scanner é um produto de laser classe 1.

O scanner contém partes móveis. Posicione seus os
objetos de digitalização (modelos positivos e
negativos) e peças de acessórios, como descrito neste
capítulo e certifique-se que eles não estejam nas áreas
afetadas.

Cuidado

Não abra a porta do scanner durante a digitalização (botão Power azul).

Olhar diretamente ou com instrumentos óticos para o raio laser conduzirá a danos físicos em
seus olhos.

Olhar diretamente ou com instrumentos óticos para o raio laser conduzirá a danos físicos em
seus olhos.

Exatidão da Digitalização

Este scanner pode realizar digitalizações muito precisas. Para uma maior precisão da digitalização,
de acordo com o padrão de testes Dental Wings, consulte o capítulo Dados técnicos. Para o
material usado para validar o scanner, consulte o capítulo Acessórios e produtos utilizados em
combinação.
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Cuidado

Para alcançar a precisão de digitalização, cumprir todas as instruções contidas no Manual do
Usuário. O scanner deve ser desligado antes de ligar ou desligar qualquer dispositivo ou cabo.

Para obter os melhores resultados de digitalização, siga o procedimento de digitalização
descrito neste capítulo e manter a porta do scanner durante a digitalização fechada.

5.1 Portfolio de digitalização

Os seguintes casos podem ser digitalizados com o seu scanner:

n Modelos completos

n Modelos troquelizados

n Troquel individual sobre uma placa de troqueis múltiplos

n Abutments

n Dentes Vizinhos (adjacentes)

n Registros de mordida

n Chaves de oclusão

n Enceramentos

5.2 Instruções passo-a-passo de digitalização

Preparação

Para os modelos físicos, use apenas material que se destina a ser utilizado para a digitalização
(veja o capítulo Acessórios e produtos usados em combinação). Veja as instruções do fabricante
do material para uso.
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Desinfete os modelos físicos, que tenham estado em contato com o paciente, de acordo com as
instruções do fabricante de material antes de os colocar no scanner.

Para superfícies reflexivas, pode ser necessário o spray revelador de digitalização. Use o spray
Comercialmente disponível que é adequado para a sua aplicação. Siga todas as instruções dadas
pelo fabricante do spray revelador de digitalização.

Cuidado

Nunca ponhamodelos contaminados no scanner.

Use o spray revelador apenas se for absolutamente necessário. Aplicar uma camada fina e
uniformemente, para assegurar que as características do modelos não serão modificadas pela
pulverização. Não aplique o spray revelador diretamente dentro do scanner. Sempre em
conformidade com as instruções dadas pelo fabricante do spray de digitalização.

Criação de ordem

A Criação de ordem é uma parte essencial de todo o processo de digitalização

1. Criar uma ordem.
Um novo número de ordem é gerado automaticamente. Este número gerado
automaticamente pode ser alterado. Contudo, não é possível reutilizar um número de ordem
existente.

2. Atribuir um dentista.

3. Atribuir um paciente à esse dentista.
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Cuidado

Sempre garantir um relacionamento biunívoco entre o paciente, digitalização e o tratamento do
caso.

Digitalizando

Copings: Para copings, apenas os troqueis associados precisam ser digitalizados.

Pontes: Paramodelar pontes, a digitalização deve incluir as seguintes sub-etapas:

n Modelo

n Os troqueis associados e, se necessário, os dentes vizinhos.
n Se necessário, registro de mordida, antagonista ou enceramento.
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Digitalizando um modelo

1. Colocar o modelo de gesso no suporte.

2. Parafuse-o para fixa-lo.

3. Criar uma ordem.

4. Abra o aplicativo de digitalização.

5. Escolha o suporte do modelo.

6. Inicie a digitalização e siga as instruções na tela.
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Digitalizar uma moldeira

1. Criar uma ordem.

2. Abra o aplicativo de digitalização.

3. Selecione o suporte de moldeiras.

4. Coloque a bandeja de moldeiras (individual ou tripla) e / ou enceramento dentro do suporte e
siga as instruções na tela para digitalizar.
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Digitalização com o suporte a múltiplos troqueis

1. Criar uma ordem.

2. Abra o aplicativo de digitalização de troqueis múltiplos.

3. Atribuir o dado sobre a placa para troqueis múltiplos.

4. Inicie a digitalização e siga as instruções na tela.
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Calibração e uso Articulador SAM

1. Montar o articulador (mais referenciado como articulador virtual).

2. Calibre o articulador virtual para corresponder ao verdadeiro articulador.

3. Criar uma ordem.

4. Use o articulador virtual quando digitalizar um caso.

5. Use o articulador virtual quando desenhar um caso.

Para instruções detalhadas de digitalização consulte a Ajuda ao Usuário DWOS
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Arquivamento / Backup

1. Abra a visualização da Administração de Ordens.

2. Selecione a ordem que deve ser arquivada ou copiada.

3. Botão direito do mouse selecione Salvar e Excluir.

4. Selecione a pasta.

5. Clique em OK.

6. A ordem vai ser exportado e removida do banco de dados. Se necessário, as ordens podem
futuramente ser re-importadas.

Cuidado

Faça um backup de seus dados em intervalos regulares de tempo. É de responsabilidade do
usuário de executar e manter os backups do sistema, a fim de evitar a perda de dados.

Use uma senha forte para reduzir o risco de invasão.
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6. Manutenção

6.1 Calibração (verificação pré-uso)

Este scanner pode realizar digitalizações muito precisas.

A calibração ajusta os parâmetros do scanner e assegura a precisão das digitalizações. É um
processo totalmente automático com base na medição de conhecidos elementos específicos
físicos (placa, esfera ...) que são específicos de seu scanner.

Cuidado

Para obter mais precisão na digitalização, cumprir todas as instruções contidas no Manual do
Usuário. Calibrar o scanner como aconselhado para garantir uma precisão na digitalização.

Calibre o scanner após o transporte, quando o scanner tiver sido exposto amudanças elevadas de
temperatura, e em todos os casos quando são solicitados pelo software ou quando você não tem
certeza da precisão da digitalização do dispositivo.

Calibração rápida

Calibração rápida é necessária nos seguintes casos:

n O Scanner foi movimentado.

n O Scanner foi exposto a grandes variações de temperatura.

n A qualidade dos resultados de digitalização diminuiu.
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1. Pressione o ícone de engrenagens na barra de ferramentas principal e selecione Calibração
do Scanner.

2. Pressione o botão Calibração Rápida.

3. O scanner irá pedir para colocar a placa de calibração e fechar a porta do scanner.

4. Faça isto e inicie a calibração.

5. O software exibirá o andamento do processo de calibração.

6. Confirme a conclusão da calibração.

7. Abra a porta e remova a placa de calibração do scanner.

Para uma descrição detalhada, consulte o Guia do Usuário DWOS.

Cuidado

Tenhamuito cuidado com os componentes de calibração, sua superfície é frágil. Os
componentes de calibração devem ser protegidos contra qualquer alteração. Quando não
estiverem em uso, os componentes de calibração devem ser armazenados na caixa de
acessórios.

Se você estiver executando vários scanners, tome cuidado para não misturar os componentes
de calibração.
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Carregar arquivo de calibração

O software pode pedir- lhe para carregar um arquivo de calibração, por exemplo, após a
reinstalação do sistema

1. Para inciar uma calibração, pressione o ícone de engrenagens na barra de ferramentas
principal e selecione Calibração do Scanner.

2. Selecione carregar arquivo de calibração.

3. Navegue até o seguinte diretório:
C:\DWOS\ScanNNNN\Calibration\
(NNN é o número de série do seu scanner)

4. Selecione o arquivo de calibração (arquivo com a extensão ".cal") e carregue-o.

6.2 Manuseio

Desligue este dispositivo durante tempestades elétricas ou quando não for utilizado por longos
períodos de tempo. Por favor, note que a garantia do produto não se aplica caso os danos ao
produto sejam resultantes de um relâmpago.
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Cuidado

Antes de qualquer ação de manutenção, desligue o scanner.

Para reduzir o risco de choque elétrico, não remova a tampa((painel superior do scanner).
Consulte o serviço de técnicos qualificados.

Não instale ou desinstale o software no sistema

Transporte

Utilize sempre a embalagem original para transportar o scanner. Para obter instruções sobre como
embalar e desembalar o scanner, consulte os capítulos Como embalar o Scanner e Instalação.

Cuidado

Calibre o scanner depois de cada transporte.

6.3 Limpeza e desinfecção

Scanner, peças acessórias e periféricos para PC

Verifique se o seu scanner está sempre limpo, seco e livre de poeira. Desligue o aparelho da tomada
para limpar. Use um pano de algodão úmido para limpar a parte externa. Use um aspirador para
limpar o interior. Mantenha uma distância de segurança para todas as partes do seu scanner
durante a execução. Nunca utilize ar comprimido para limpar o interior. Jamais limpe os
componentes ópticos.

Verifique sempre se seus acessórios estão limpos, secos e livres de poeira. Nunca limpe-os dentro
do scanner. Tirá-los e fechar a porta do scanner antes de limpar. Use ar comprimido para limpar os
acessórios. Respeite sempre as instruções dadas pelo fabricante do seu aparelho de ar
comprimido.

Limpe os periféricos de seu computador pessoal, como recomendado pelo fabricante.
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Cuidado

Antes de qualquer ação de manutenção, desligue o scanner.

Limpar e desinfectar antes e imediatamente após cada utilização e antes damanutenção,
serviço e descarte para evitar a contaminação cruzada.

Modelos físicos

Os modelos físicos, que tenham estado em contacto com o paciente, devem ser desinfetados de
acordo com as instruções do fabricante do material, antes de serem colocados no scanner. Nunca
coloque modelos físicos contaminados no scanner.

6.4 Serviços

Cuidado

Limpar & desinfectar antes da utilização para evitar a contaminação cruzada.

Não substitua peças que compõem o scanner sem a autorização prévia do seu distribuidor.
Consulte o serviço de técnicos autorizados.

A manutenção é necessária quando o aparelho for danificado de alguma forma, tenha sido
exposto à chuva ou umidade, não funcionar normalmente, ou se tiver caído. Contacte o seu
distribuidor local.

Ao devolver o scanner para serviço ou reparo, embalar o scanner, conforme descrito neste Manual
do Usuário.
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7. Solucionando problemas

Pergunta: Meu plug não encaixa na tomada elétrica.

Resposta: Consulte o seu distribuidor local e verifique se o cabo de alimentação correto tenha
sido entregue. Se você recebeu o cabo de alimentação correto para o seu país ou
região, mas a sua tomada de corrente é obsoleto ou não está em conformidade
com as normas locais, consulte um eletricista para trocar a sua tomada elétrica.

Não ignore o propósito de segurança do tomada polarizada ou do tipo terra. Uma
tomada polarizada dispõe de duas palhetas sendo umamais larga do que a outra. A
tomada do tipo terra tem duas lâminas e um terceiro pino de aterramento A lâmina
larga ou o terceiro pino são fornecidos para sua segurança.
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8. Embalando o scanner

1. Ajuste o seu scanner para a posição de
transporte:

n Pressione o ícone de engrenagens na
barra de ferramentas.

n Selecione Calibração do Scanner no
menu.

n Clique na opção Posição de
transporte.

2. Saia do software e desligue o scanner
(paramais detalhes, consulte o capítulo
Princípios básicos e Interface do
Usuário)

3. Desligue o interruptor ON / OFF na parte de
trás do scanner.

4. Desligue o scanner.

5. Reinstale a placa de transporte com a trava.

6. Embale o scanner, como mostrado nas fotos abaixo:

1 2 3

4 5 6
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7. Ao retornar scanners para reparo ou serviço, fecahr a embalagem
com fita adesiva reforçada (Fita padrão 3M 8915 ou equivalente)
para evitar danos às peças do dispositivo e acessórios durante o
transporte. Assegurar que a fita está segurando os componentes
superior e inferior da embalagem, mediante a aplicação de no
mínimo duas tiras de fita adesiva ao redor das duas partes de
embalagem.
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9. Distribuidores e serviços

Consulte o serviço de técnicos autorizados. Contate o seu distribuidor local se o seu scanner
precisar ser reparado ou se precisar de suporte técnico para o software do scanner.
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10. Dados técnicos e referência

Dados Técnicos

Designação do modelo DW-7-140

Entradas do sistema

(scanner mais fonte de alimentação

externa)

100–240 volts AC, 50–60 Hz, 230 W

Entradas do Scanner 24 volts DC, 11.67 A

LED classe (acc. IEC 62471) Isento

Laser class (acc. IEC 60825) Classe 1

Potência do laser diodo 5 mW

Comprimento de onda do laser 405 nm

Classe de proteção IPX0; Sem proteção especial.

Grau de Poluição
2; Normalmente, somente poluição não condutiva. Pode ocorrer

condutividade temporária causada por condensação.

Entradas dos Monitores DVI, HDMI & VGA

Computador/OS

Computador integrado, Core i7, 8 GB RAM

500 GB SSD

Placa de Video 2 GB de Memoria RAM dedicada

Windows 7, 64 bit

Dimensões embalado (W x L x H) 600 mm x 650 mm x 790 mm (23.5'' x 25.5” x 31'')

Dimensões desembalado (W x L x H) 380 mm x 380 mm x 480 mm (15'' x 15'' x 19'')

Peso embalado 35.5 kg (78 lbs)

Peso desembalado 19 kg (42 lbs)

Certificações CE, OHSA, Canada (SCC)
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Condições Ambientes

Temperatura de Operação 10°C a 40ºC

Umidade Relativa 20 % a 80 %

Condições de Armazenamento -20°C a 40ºC, umidade controlada (sem condensação)

Parâmetros do Scanner

Volume do Scanner 140 mm x 140 mm x 140 mm

Tecnologia Ótica

Luz do Laser

2 Câmeras de medição de alta velocidade

1 Câmera de vídeo a cores

Número de eixos 5 (3 rotativos, 2 translativos)

Exatidão da Digitalização 15 µm de acordo com os testes padrão Dental Wings

Material digitalizável
Gesso, enceramentos e materiais de moldagem

(veja o capítulo descrição e características do dispositivo)

Formatos de saída STL e formatos de parceiros suportados
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Partes acessórias Padrão Opcional Nº da peça Imagem Uso pretendido

Fonte de

alimentação

externa com cabo

de alimentação

l 21-0041

A fonte de alimentação

externa conecta o

scanner à rede elétrica.

Cabo de

alimentação

específico para o

país

l

22-025 (US)

22-0026 (UE)

22-0044 (GB)

O cabo de alimentação

específico para o país

conecta a fonte de

alimentação à rede

elétrica.

Dongle l 28-0003

O dongle detém as

informações de licença

para o software do

scanner.

Caixa de

transporte

(para 7Series)

l 2170-2

Esta caixa serve como

caixa de substituição

para devolução.

Caixa de

acessórios, vazia

(para 3Series &

7Series)

l 70-0017

A caixa de acessórios

protege os acessórios

do scanner quando não

estiverem em uso.

Ângulo de

bloqueio para

transporte (para

7Series)

l 40-0048

O Ângulo de transporte

é instalado durante o

transporte para evitar

que peças do scanner se

movam.
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Partes acessórias Padrão Opcional Nº da peça Imagem Uso pretendido

Placa de

Calibração

(para 3Series &

7Series)

l 2050-2

A placa de calibração é

utilizada para calibrar o

scanner.

Chave Hexagonal

de 3 milímetros
l 19-0013

A chave hexagonal é

usada para apertar o

modelo dentro do

suporte do modelo e

garantir que o modelo

seja realmente fixado.

Suporte para

Modelos

(para 3Series &

7Series)

l 2003-2

O suporte pra modelos é

usado para digitalizar

modelos em gesso e/ou

chaves de oclusão;

Oclusor l 2163-1

O oclusor é usado para

criar ummodelo virtual e

para manter este

modelo em oclusão.

Suporte placa de

troqueis - 30 slots
l 2160-1

Placa de múltiplos

tróqueis(Multi-die) é

usada pra digitalizar

troqueis únicos

segmentados.

Suporte para

Moldeira

(para 3Series &

7Series)

l 2004-2

O suporte de moldeiras é

usado para digitalizar

enceramentos e

moldeiras.
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Partes acessórias Padrão Opcional Nº da peça Imagem Uso pretendido

Suporte de

modelos do

articulado SAM®

(para 3Series &

7Series)

l 2151-1
O articulador simula o

posicionamento e os

movimentos de ambas

as arcadas para fins de

digitalização e de

design

O articulador SAM® é

entregue desmontado

em uma caixa de

plástico juntamente com

o seu próprio manual do

usuário e acessórios.

Kit Universal de

calibração do

Articulador

l 2150-2

Articulador

SAM® l 03-0009

Suporte axis

finder (para

3Series & 7Series)

l 2005-2

O suporte axis finder, é

usado para digitalizar

modelos Vertex®.

Suporte de

modelo

compatível com

articulador

Artex® (para

3Series & 7Series)

l 2152-1

O Suporte de modelo

compatível com

articulador Artex® é

usado para digitalizar

modelos Artex®

compatíveis.

Placa da

Interface

(para 3Series &

7Series)

l 35-0013

A placa de interface

fornece ummétodo

alternativo para

digitalizar modelos

positivos.
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Aplicativos do Software
Incluso com

pacote Synergy

Incluso com

pacote de produtividade

Opcionalmente

disponível

Coroas & Pontes l l

Implantes l l

Próteses Parciais Removíveis l l

Próteses Completas l l

Modelos Virtuais l l

Placas de Bruxismo l l

Arquivamento Ortodôntico l l

Prototipagem Rápida l l

Cirurgia Guiada l l

Etiqueta do Scanner

7Series

2015

Dental Wings Inc.
2251 Letourneux
Montréal (Québec)
H1V 2N9 Canada

Serial Number: 7S00000

Model Number: DW-7-140
Input: 24V 11.67A

Made in Canada

CLASS 1

LASER PRODUCT

APPAREIL À LASER

DE CLASSE 1
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11. Explicação dos símbolos

Indica o fabricante legal e ano de fabricação

Indica o número de série do aparelho

Indica o número de artigo do dispositivo

Atenção, consultar o Manual do Usuário para informações preventivas

importantes

Radiação do laser

CLASS 1

LASER PRODUCT

APPAREIL À LASER

DE CLASSE 1

Laser acc produto Classe 1 para IEC 60825-1

Corrente contínua

O aparelho atende aos requisitos da Diretiva de Máquinas 2006/42/CE,

Diretiva de Baixa Voltagem 2006/95/CE, Diretiva de Compatibilidade

Electromagnética 2004/108/CE e RoHS 2011/65/UE

Em conformidade com as normas U.S. de Segurança e Saúde Ocupacional,

bem como os requisitos de SCC (Canadá)

Este dispositivo está em conformidade com a parte 15 das regras da FCC
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Período de utilização acc favorável ao meio ambiente para China RoHS

Cuidado: A lei Federal US restringe a venda deste dispositivo por ou por ordem

de um profissional de saúde licenciado.

O Conteúdo da embalagem transportada é frágil. Manuseie com cuidado.

Indica a posição vertical correta do pacote transportado.

Não descarte este dispositivo como lixo comum. Recolher separadamente,

como descrito no capítulo Eliminação.
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CE-Declaração de Conformidade

O Fabricante

Dental Wings Inc.
2251 Letourneux
Montreal, Quebec
Canada, H1V 2N9

declara sob sua inteira responsabilidade, que o scanner dental 3D

7Series (Modelo DW-7-140)

está conforme com as disposições relevantes das diretivas aplicáveis, considerando que as seguintes diretivas
exigemmarcação CE:

Diretiva 2006/42/CE de maquinarios
Diretiva 2006/95/CE referente ao material eléctrico
Diretiva 2004/108/CE referente a compatibilidade electromagnética
Diretiva 2011/65/UE referente a restrição do uso de determinadas substâncias perigosas
(RSP) em equipamentos eléctricos e electrónicos

A Ficha Técnica foi elaborada em conformidade com os requisitos previstos nas directivas aplicáveis. O processo
técnico está disponível com o nosso representante autorizado: Dental Wings GmbH, Düsseldorfer Platz 1, 09111
Chemnitz, Alemanha.

A informação seguinte é parte do produto:

Guia de Iniciação Rápida
Manual do Usuário

Para verificar os requisitos das Diretivas, as seguintes normas harmonizadas foram aplicadas:

IEC 61326-1:2012 / EN 61326-1:2013
IEC / EN 61010-1:2010
IEC / EN 60825-1:2007
IEC 62471:2006 / EN 62471:2008

Os procedimentos de avaliação da conformidade adequados foram realizados em conformidade com as diretivas
aplicáveis.

Valido para:

SN 7S0002000 e superior

Montreal, 2015-09-21

Local, data



www.dentalwings.com

Dental Wings inc. Carimbo do Distribuidor

2251 Letourneux

Montreal (Québec)

H1V 2N9, Canada

T +1 514 807-8485 (International)

T +1 888 856-6997 (North America)

F +1 514 223-3981
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